Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 11/2020 z dnia 14.09.2020 r.
w sprawie stawki podatku VAT za publikowanie artykułów naukowych
Na podstawie § 3 pkt 1 i 2 Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
31 października 2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców (Dz. Urz. MNiSW z 2018 r. poz. 50) Rada Młodych Naukowców uchwala, co następuje:
§1
Rada Młodych Naukowców popiera ideę wprowadzenia polityki otwartego dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów badawczych, stypendiów i staży naukowych oraz
działań naukowych finansowanych lub współfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
(NCN). Jednakże, w większości przypadków publikowanie artykułów w otwartych czasopismach wiąże się z koniecznością pokrycia przez autora wysokich kosztów redakcyjnych. Ponadto, w świetle obowiązującego stanu prawnego koszty publikacji artykułu są dodatkowo obciążone podatkiem VAT w wymiarze 23 %, który jest naliczany przez jednostki naukowe w
Polsce. Podatek ten dotyczy także publikacji w czasopismach wydawanych przez zagranicznych wydawców, w których publikuje większość kierowników i wykonawców projektów badawczych finansowanych przez NCN.
§2
Koszt podatku w praktyce stanowi istotne obciążenie finansowe i znacząco uszczupla środki
finansowe otrzymane na realizację projektu. Naliczona kwota podatku mogłaby zostać przeznaczona na zakup specjalistycznych odczynników, materiałów laboratoryjnych czy też drobnej aparatury badawczej, co byłoby korzystne z perspektywy rozwoju polskiej nauki. Ponadto,
konieczność zaplanowania w kosztorysie ww. kosztów publikacyjnych wpływa na wzrost środków finansowych przeznaczanych na realizację projektów badawczych finansowanych przez
NCN. W związku z powyższym obawiamy się, że potrzeba wygospodarowania dodatkowych
kosztów może spowodować zmniejszenie liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania w konkursach NCN.

§3
Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Rady Młodych Naukowców stawkę podatku VAT za
publikacje typu open access w czasopismach naukowych należałoby znacząco obniżyć lub całkowicie od niej odstąpić (tj. wprowadzić zerową stawkę podatku). Zdaniem RMN opodatkowanie usługi redakcji publikacji naukowych typu open access stanowi bowiem niepotrzebny
koszt negatywnie oddziałujący na potencjał naukowy naszego państwa i komplikuje przepływ
środków finansowych w sektorze publicznym. RMN stoi na stanowisku, że sprawa opodatkowania kosztów publikacji naukowych powinna zostać uregulowana stosownym przepisem w
ustawie o podatku od towarów i usług.

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców

Dr Piotr Wojtulek

